ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”
ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ”
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”,
съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство
“Инвестиране в устойчиво рибарство“.

ПРОЕКТ ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА „ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА“ В МЕСТНОСТТА „ХРАСТЕВО“
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДЕВИН
Обща стойност на проекта: 99 252, 89 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 99 252, 89 лева

Мярка от МСР: 3.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната
привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на
природното и архитектурното наследство"
Период на изпълнение: 03.06.2014 г. - 31.08.2015 г.
Постигнати резултати:
● Оформена екопътека с обособени места за почивка и
кула за наблюдение;
● Монтирани 5 дървени указателни табели, съдържащи
информация за трасето на екопътеката, историята,
флората и фауната на района;
● Оползотворени възможности за развитие на устойчив
познавателен и еко туризъм;
● Монтирани кошчета за отпадъци;
● Изработена и монтирана информационна табела;
Кратко описание на дейностите на бенефициента и
района в който работи: Община Девин е натрупала
сериозен опит в разработването и изпълнението на
проекти и е изградила капацитет в тази област.
Недостатъчно се използват европейските фондове и
други международни донорски програми за
реализиране на приоритети, свързани с развитието и
маркетинг на различни видове туризъм, стимулиране
развитието на екологично стопанство и търсене на
пазари.
За периода 2007 - 2013 година Община Девин е
изпълнила и приключила успешно над 50 проекта на
обща стойност над 32,5 млн. лв.
Община Девин е изпълнила два проекта, а трети е в процес на изпълнение по Оперативна програма
„Регионално развитие” на обща стойност 2 435 657,73 лв.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Община Девин е приключила един проект, а
други седем са в процес на изпълнение.
Изпълняват се шест проекта, финансирани в рамките на Програма за развитие на селските райони, на
обща стойност над 19 млн. лв.
Общината има опит и по Програма за Европейско териториално сътрудничество между България и
Гърция 2007 -2013 год., като успешно е приключила един проект, а друг е в процес на изпълнение на
обща стойност над 3,1 млн.лв.

Допълнителна информация: Ръководител проект – Капка Бешева - Рахнева, тел. 03041/26-61
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